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CULTURÃ

Ion Cristoiu a descoperit

“Agentul CIA
cu talpa ruptã”
Ion Cristoiu este inepuizabil.
Omniprezent pe micile ecrane
ºi în presa cotidianã, invitat
activ în cele mai fierbinþi dez bateri ale balamucului
politic, dar ºi nelipsit de la
scotocirile
sale
prin
Biblioteca Academiei, cele brul gazetar nu uitã cã este
ºi un scriitor de real succes.
ªi
produce
periodic,
Dumnezeu ºtie cum îºi mai
g ã s e º t e t i m p ! , p r o z e d e -aa
dreptul antologice. Iar zilele
trecute a comis-oo din nou,
lansând probabil a 25-aa sau a
30-aa sa carte. O carte-eeveni ment, publicatã de Editura
Evenimentul ºi scoasã de sub
teascuri exact la aniversarea
“Evenimentului
zilei”,
rebranduit
ºi întors la
faimoasa „Bulinã roºie”,
care trimisese spre marele
public legendara gãinã
nãscãtoare de pui vii! Am
parcurs cele aproape 450 de
pagini de prozã satiricã în
douã nopþi la rând, scuturat
de un râs sãnãtos, care îmi
alunga pur ºi simplu somnul,
pânã spre zorii zilei. Iar dacã
tot vã pregãtiþi sã plecaþi în
vacanþe, nu uitaþi sã luaþi
aceastã carte, care vã garan tez cã vã va asigura doza de
amuzament tocmai bunã pen tru a vã scoate din stresul
cotidian! Mai pe româneºte
spus, mori de râs cu gãsel niþele lui Ion Cristoiu ºi cu
umorul lui dezvãluit încã de
pe vremea “Personajelor de
rezervã”, din 1985, trecut
prin “Veselia generalã“, din
‘92, ºi prin filtrul românului
rupt în fund, din ‘96! Mã fac
cã n-aam citit ºi “Rolul sânilor
în presa liberã”, recunosc cã
nu m-aam omorât dupã memo riile lui Beniuc ºi nici dupã
ediþia criticã dedicatã lui

Camil Petrescu , dar ºi cã am
luat notiþe dupã “O loviturã
de stat prost mascatã”! Nu de
alta dar, fenomen rarissim,
publicistul Ion Cristoiu a
demonstrat de fiecare datã cã
poate sã treacã relaxat, cu

la Circul de Stat din
Bucureºti, a trimis unui ziar
central o scrisoare în care se
plânge de condiþiile cãlãto riei cu o cursã IRTA, de la
Bacãu la Piatra Neamþ”. Sau
cã “Geanina Cascalete ºi-aa

acelaºi succes, de la prozele
satirice la critica literarã ºi
la analiza sarcasticã a
politicii ºi politicienilor. De
astã datã însã, cum spuneam,
el exceleazã în hazul de cali tate , unul inteligent ºi subtil,
care poate scãpa neatenþilor
sau celor care descifreazã
doar umorul gros. În
aparenþã, totul e foarte sim plu, dar nu poþi sã nu izbuc neºti în hohote când afli cã
“Viorica Saiciuc, trapezistã

luat maºinã (…) Din revista
pentru femeile simple, “ªi tu
poþi fi o prinþesã dacã vrei “,
pe care o cumpãrã cu sfinþe nie sãptãmânã de sãptãmânã,
ca sã fie la zi cu utimele
noutãþi în materie de
macrameuri, Geanina a aflat
cã e musai sã stea dreaptã,
pentru a-ººi pune în evidenþã
s â n i i , s ã -ºº i d e s p l e t e a s c ã
pãrul, pentru a-ii da gata pe
ceilalþi participanþi la trafic,
ºi sã poarte o fustã destul de

scurtã ca sã i se vadã pulpele,
nu însã prea scurtã, ca sã nu
i se vadã chiloþii. Precizarea
cu chiloþii þine de conducerea
preventivã...”.
Te strici de râs fie ºi
numai când dai peste
noutãþile
privind
macrameurile, dar, ca sã nu
mai lungesc iarãºi vorba, vã
mai recomand
(fãrã
ghilimele ºi douã puncte)
schiþele Ninge de sus, cu fulgi
rari, de gãinã, Coadã la
Judecata de Apoi, Au furat
Inelul lui Alexandru Ioan
Cuza, Rãzboiul clanurilor de
columbofili, Au delapidat sta tuia lui ªtefan cel Mare,
Muzeul sexului cu ora ºi
Concursul judeþean Cea mai
sexy vacã! Acum aº fi tentat
sã vã mai destãinuiesc câte
ceva ºi din proza care dã
titlul volumului, pentru a vã
f a c e c u r i o º i c u m l -aa
descoperit Ion Cristoiu pe
agentul CIA cu nume de cod
Marinicã Pravãþ. Mã opresc
însã ºi vã las sã daþi în clo cot, dar mã tem deja cã, dacã
voi cita prea mult din cartea
lui Ion Cristoiu, risc sã fiu
suspectat de plagiat, în
condiþiile în care nici nu prea
pun ghilimele! Ceva-cceva tot
trebuie, totuºi, sã vã dezvãlui
ºi anume secretul locului ºi
timpului în care Ion Cristoiu
reuºeºte sã se dedice
operelor sale: în foiºorul
casei bãtrâneºti, de la
Gãgeºti Deal, în toate weekend-uurile în care scriitorul cu
har învinge gazetarul frenet ic!
Horia Alexandrescu

P.S. ªi luaþi cartea,
fiindcã nici nu ºtiþi ce
pierdeþi!
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